
Atunci când se poate crea o cantitate arbitrară, nimic nu îi împiedică pe cei care controlează tipărirea să producă mai mult.

De ce este important pentru o monedă?
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CANTITATEA REZERVEI FEDERALE DE BANCNOTE
A CRESCUT CU >70% IN ULTIMUL AN

„Câteva trilioane pentru prietenii 
mei, 1200 $ pentru tine!”

EPIC este cea mai grea monedă creată vreodată. Există doar 11.000 de monede emise zilnic, o cifră garantată să scadă cu 50%,
până la 5,5k monede în octombrie 2021. Acest proces continuă astfel încât până în mai 2028, crearea zilnică a aprovizionării
scade cu 98%, de la 11.000 la 210 monede zilnic. Aceasta este codificată greu și nu poate fi schimbată niciodată. Numerarul
electronic P2P rezistent la cenzură, neconfiscabil, eficient din punct de vedere al costului, eficient din punct de vedere energetic,
fungibil pe un blockchain deschis, public, fără permisiuni, fără margini, neutru este considerat de mulți drept „Sfântul Graal al
Banilor”. 21 de milioane de monede pentru 8 miliarde de oameni. Vă puteți permite să nu dețineți unul?

1 BTC $55k
Cantitate: 18.5m

1 EPIC $1.12*
Cantitate: 10.6m

* Nu $1.12k, dar pretul unui suc
Cantitatea de EPIC & BTC scade in 
timp, indifferent de preț

Sursa: Consiliul guvernatorilor sistemului rezervelor federale (SUA)

Același Consens Nakamoto complet, mai puțin centralizat, mai puțin costisitor, impact
mai mic asupra mediului. Epic nu este următorul Bitcoin sau un Bitcoin mai bun. Este
Bitcoin, felul în care a început: rapid, exploatabil de către oamenii obișnuiți cu
calculatoare de acasă, ieftin, utilitate unică. Aflați mai multe la epic.tech
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Epic Launch May 2028

21M MAXIMUM SUPPLY DEC 2140
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